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Gruntēšanas krāsa (Haftgrund)
Polimēru gruntējums karstai, lejamai masai

Neatkarīga uzraudzība - Bautest

Veids un īpašības BORNIT gruntēšanas krāsa ir ātri žūstošs, šķīdināts, polimērus un
plastmasas saturošs gruntējums. Tas uzklājams ar nokrāsošanas un
izsmidzināšanas metodi. Kvalitāte pārbaudīt saskaņā ar ZVT Fug-StB 01
un  saskaņā ar TL Flug-StB 01, kā arī ar Šveices normām (SNV).

Pielietošanas vietas Lai uzlabotu un nodrošinātu saķeri BORNIT karstajai lejamajai masai
SNV 14, BORNIT karstajai lejamajai masai TL, BORNIT sliežu
aizliešanas masai S un BORNIT šuvju blīvēšanas lentai, gruntējums tiek
izmantots šuvju malu iepriekšējai apstrādei un ir obligāti nepieciešams
izlejamā materiāla optimālai saķerei.

Priekšrocības  vienkārša izmantošana, jo materiāls gatavs lietošanai;
 universāli izmantojama, tāpēc liels skaits izmantošanas iespēju;
 laba saķeres spēja;
 ātri žūstoša, satur šķīdinātājus;
 ekonomiski – samazina izdevumus, jo  nepieciešamas mazāks

ierīču, materiāla un darba patēriņš;

Tehniskie dati Veids – gruntējums;
Bāze – polimēra saķeres pamatne;
Biezums pie 20°C – 0,83 g/cm3;
Konsistence – uzkrāsojams un uzsmidzināms;
Uzklāšana – ota, sarene, izsmidzināšanas ierīce (airless);
Cieto daļu sastāvs – apm. 40%;
Sacietēšanas laiks – <30 min;
Uzglabāšana – sargāt no tiešiem saules stariem un siltuma iedarbības,
uzglabāt oriģinālā aizvērtā bundžā min. 6 mēnešus;
Bīstamības klase saskaņā ar BetrSichV – viegli aizdegas;
Tīrīšana – BORNIT bitumena tīrītājs;
GISBAU produktu kods – S6;

Apstrādāšana Pamatnei jābūt sausai, tīrai un tīrai no taukiem. Saķeres pamatne
jāapstrādā normālā temperatūrā ar uzkrāsošanas vai izsmidzināšanas
metodi. Izmantošanas temperatūra (apkārtējās vides un pamatnes
temperatūra) nedrīkst būt zem +5°C un virs +35°C.
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Patēriņš Atkarībā no pamatnes raupjuma un uzsūkšanas spējas, apm. 0,2 l/m2

Uzglabāšana Uzglabājams slēgtā oriģinālā iepakojuma minimums 6 mēnešus. Sargāt no
tiešiem saules stariem un siltuma iedarbības.

Veselības, darba un
ugunsdrošība

Produkts nedrīkst nokļūt bērnu rokās.
Darba laikā nedrīkst ēst, dzert un smēķēt.
Izmantot tikai labi vedināmās vietās, ievērot aktuālo TRGS versiju.
Neizmantot slēgtās telpās!
Aizdegas tikai šķidrā stāvolī un ir bīstams apkārtējai videi, neturēt degšanas
avotu tuvumā.
Pēc šķīdinātāja iztvaikošanas produkts nerada apkārtējās vides
apdraudējumu.
Bitumena kārta nav bīstama cilvēkam, kā arī augiem un ūdeņiem.
Risks:
R 11 Viegli uzliesmojošs
R 51/53 Indīgs ūdens organismiem, var radīt ilgstošu kaitīgu iedarbību
ūdeņos
R 65 Bīstams veselībai, norijot var radīt kaitējumu plaušām
R 66 Atkārtots kontakts var radīt trauslu un plaisājošu ādu
R 67 Tvaiki var izraisīt miegainību un apjukumu
Drošība:
S 2 Nedrīkst nokļūt bērnu rokās
S 3/7/9 Trauku turēt blīvi aizvērtu vēsā, labi vēdināmā vietā
S 16 Neturēt aizdegšanās avotu tuvumā. Nesmēķēt
S23 Neieelpot tvaikus
S29 Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā
S51 Izmatot tikai labi ventilējamās zonās
S57 Lai izvairītos no apkārtējās vides kontaminācijas, izmantot piemērotus
trauks
S 60 Šis produkts un tā trauki atkritumos izmetami kā bīstamie atkritumi

Likvidācija Otrreizējai pārstrādei drīkst nodot tikai iztukšotās bundžas. Materiāla
atlikumus var izmest pēc AVV-ASN: 080111 (krāsu un lakas atlikumus,
organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamās vielas )
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Piegādes forma 10 l kanna………………….30 kannas uz paletes
25 l kanna………………….24 kannas uz paletes

Piebilde Šī atgādne aizvieto visas iepriekšējās produkta tehniskās informācijas. Līdz
ar to tās vairs nav spēka. Informācija jāsastāda atbilstoši izmantotās
tehniskas jaunākajam līmenim. Taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no
būvobjekta stāvokļa nepieciešamas novirzes no atgādnē piedāvātā darba
veida. Ja līgumā nav noteikts nekas cits, visa atgādnē iekļautā informācija
nav saistoša un līdz ar to nesatur nolīgto produkta kvalitāti. Mēs paturam
tiesības, izdarīt šajā atgādnē ietvertās informācijas izmaiņas. Mēs iesakām
Jums apskatīt informāciju par izmaiņām mūsu interneta lapā www.bornit.de


